
Antisens-RNA-reglering av Cytokrom P450 (CYP144A4)  

i Mycobacterium  marinum 

 

Mycobacterium tuberculosis är en förödande patogen som orsakar tuberkulos och dödar 

miljontals människor årligen. Att jobba med M. tuberculosis i laboratoriet är svårt och kräver 

hög säkerhet då den utsätter forskarna för livsfara. Detta har fått forskare att identifiera 

alternativa modeller för denna patogen som underlättar undersökning av specifikt intressanta fält 

såsom CYP450 genen. 

    En sådan modell är Mycobacterium marinum. M. marinum infektioner (i deras 

naturliga värdarter) används i huvudsak för detta ändamål, eftersom de ger tuberkulos-liknande 

infektioner hos fiskar och de utgör lägre risk för forskare, är lättare att manipulera i laboratoriet 

och växer snabbare med en generationstid på ca 4-6 h.  

M. marinum är nära besläktad med M. tuberculosis eftersom de är mer än 85 % identiska 

på aminosyranivå. Infektioner orsakade av M. marinum i växelvarma djur, som fiskar och 

grodor, är väldigt lika infektioner orsakade av M. tuberculosis. 

M. marinum har 47 cytokrom P450 (CYP450) gener i sitt genom. Dessa gener har 

potentiellt stor betydelse för cellfysiologin och att, i vissa fall, förmedla resistens mot azol-

föreningar. Dessa egenskaper gör CYP450 till en intressant potentiell molekyl för nya läkemedel. 

Vid en sökning efter potentiella små RNA hittades en kandidat betecknad asP450 som 

var komplementär till reglerande delar av CYP450-genen. För att kunna undersöka uttrycket av 

asP450 använde man sig av Northern blot analys, som är en metod för uppskattning av mängden 

uttryckt RNA. RNA är byggstenar i all protein som finns i levande organismer. Analysen visade 

att asP450 uttrycktes på en högre nivå i den stationära jämfört med den exponentiella 

tillväxtfasen. 

Syftet med projektet var att studera uttrycket av cytokrom P450-proteinet i närvaro och 

frånvaro av ett antisens-RNA (asP450 RNA) med hjälp av β-galaktosidasanalys och Western 

blot-analys (en metod för att under söka genens uttryck), samt studera asP450 med hjälp av 

Northern blot-analys.  

 CYP450 genen i fusion med lacZ- genen från Escherichia coli (som är en standard cell i 

biologiska studier) klonades i plasmiden pYUB1785 för att göra det möjligt att studera dess 

uttryck med β-galaktosidasanalys. För att möjliggöra studier av asP450s effekt på uttrycket av 

P450, klonades asP450 i en separat plasmid, pBS401, under kontroll av en tetracyklininducerbar 

promotor. Antikroppar mot P450-proteinet har också framställts. 

β-galactosidas-analys visade att cytokrom P450 uttrycks sent under tillväxten samt att 

asP450 har en signifikant påverkan på uttrycket av cytokrom P450. 
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